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Označení materiálu Téma Jméno autora 

VY_32_INOVACE_TV_S3_01 Bezpečnost na horách – nebezpečí 
hor. 

Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_02 Výstroj Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   



 

Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_03 Výzbroj Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 



 

 

VY_32_INOVACE_TV_S3_04 Lyžařské a SNB desatero Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_05 SNB na ZOH Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  



 

Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_06 Historie SNB, vývoj ve světě Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_07 Historie SNB, vývoj v Čechách Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 



 

naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_08 Freestylové disciplíny SNB Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 



 

K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_09 Alpské discipliny SNB Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_10 Historie lyžování v Čechách a ve 

světě 
Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 



 

kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_11 Klasické disciplíny v lyžování Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 



 

VY_32_INOVACE_TV_S3_12 Alpské discipliny v lyžování Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_13 Speciální lyžování Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  



 

digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_14 Biatlon Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_15 Biatlon Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 



 

potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_16 PP – poranění hlavy Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_17 PP -  poranění páteře a hrudníku Mgr. Veselý Luboš 



 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_18 PP – zástava dechu a krevního 

oběhu,resuscitace 
Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 



 

způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_19 PP – omrzliny a podchlazení Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 
výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 
VY_32_INOVACE_TV_S3_20 PP - Poranění končetin Mgr. Veselý Luboš 

1.  
Metodický materiál zahrnuje metodiku nácviku jednotlivých základních pohybových činností při výuce 
snowboardingu a jízdy na sjezdových lyžích. K slovnímu popisu je přiložen filmově zpracovaný výukový 
materiál, v případech kde je to nutné se slovním doprovodem. Cílem materiálu je správným způsobem 
naučit studenta využívat filmového záběru pro vlastní zdokonalení pohybových dovedností. Zároveň se 
naučí zpracovat  filmový materiál a následně s ním pracovat v dalších programech. Tímto je zajištěna 



 

výuková nadstavba v rámci ICT. 
  
2.   
Celý projekt proběhne v rámci lyžařského a SNB kurzu pořádaného školou. Žáci dostanou na začátku 
kurzu přidělen jeden nebo více výukových materiálů, který budou mít ve dvojicích za úkol samostatně 
zpracovat. Pří výběru úkolu se bude přihlížet k úrovni dovedností studentů. Z tohoto přiděleného materiálu 
potom vytvoří filmový záznam, který s nimi bude každý večer z metodického hlediska rozebrán a bude 
upozorněno na chyby a způsob jejich odstraňování. Následně bude tento materiál sestříhán ve škole na 
hodinách ICT a vložen do prezentace vytvořené autorem výukového materiálu.  
Studenti si tímto způsobem prakticky osvojí základní i pokročilé dovednosti při jízdě na lyžích či SNB. 
Uvidí sami sebe na filmovém záznamu a budou s nimi rozebrány chyby, kterých se dopustí a doporučen 
způsob jejich odstranění. Druhý den si mohou sami prakticky ověřit získané poznatky. 
  
  
  
3. 
K realizaci daného výukového materiálu bude zapotřebí tohoto vybavení:  
digitální kamera alespoň 2 ks 
notebook využívaný na kurzu 3ks 
dataprojektor 
nové programové vybavení (stříhací program) 
 

 


